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ЕВРОПЕЙСКИ ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ И
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО
Община Мездра беше удостоена със сертификат за присъждане на Европейски етикет
за иновации и добро управление 2020-2022 г. Това стана
на официална церемония, организирана от Националното
сдружение на общините в Република България (НСОРБ),
която се състоя в Резиденция
„Бояна“ в Деня на българската
община - 12 октомври. На нея
бяха връчени и Годишните награди на НСОРБ.
Кметът на Мездра Иван
Аспарухов получи високото
отличие от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, която е и председател
на Национална платформа на
партньорите за добро демократично управление на местно ниво, и от председателя на
Парламентарната комисия по
регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов.
Удостояването с престижната награда на Съвета на
Европа е признание за постигнато високо качество на управление от страна на Община
Мездра, съгласно утвърдения
европейски стандарт, основан

на принципите за иновативно
и добро управление на местно
ниво.
Европейският етикет е със
срок на валидност две години.
Общините, на които е присъден, имат право да използват
за свои представителни цели
названието „Присъден Европейски етикет за иновации и
добро управление на Съвета
на Европа за периода 20202022 г.“
Съществен момент в настоящата, пета процедура е, че
общините, на които е присъден
този етикет, ще могат да кандидатстват по схема за подкрепа
на малки проекти, с цел насърчаване развитието и иноваци-

ите при прилагане на принципите на добро демократично
управление.
„Тази награда е признание, че
Община Мездра успешно при-

лага европейските принципи
за добро демократично управление, за постигнато високо
качество на публичните услуги, които предоставя на гражданите и за добрите практики
при изпълнение на нашите
политики, заяви по този повод
Аспарухов. Това е и първата
стъпка от ангажимента, който
поехме преди една година - да
върнем Община Мездра сред
водещите общини в България.“
Община Мездра получава
това престижно отличие за
втори път - първият беше през
2013 г., по време на предишния
управленски мандат на Аспарухов.

ВЪЗОБНОВЕНИ СА АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ
ПРОУЧВАНИЯ НА КРЕПОСТТА „КАЛЕТО”

След двегодишно прекъсване
в началото на октомври бяха
възобновени археологическите
разкопки на античната и средновековна крепост „Калето” в
гр. Мездра. Те се извършват с
целеви средства, отпуснати от
Министерство на културата по
Програма за финансиране на
теренни археологически проучвания и теренна консервация
2020 г. за проект, изготвен от
Регионален исторически музей (РИМ) - Враца и одобрен
за финансиране от културното
ведомство.
Първата седмица на многослойния обект работи доц. д-р
Сергей Торбатов от Националния археологически институт с
музей при БАН, който продължи проучването на културния
пласт от римската епоха (II-IV
в.) в югозападната част на скалния рид. Помагаха му петима
работници, които това лято са
били ангажирани в ежегодните
разкопки на раннонеолитния
обект „Оходен - Валога“. Впо-

следствие към тях се присъедини и Биляна Иванова, докторант по археология.
По време на Археологическа
есен 2020 доц. Торбатов, за когото това е единайсти сезон на
обекта, попадна на интересни
находки. Сред тях са ажурна
бронзова фибула със стилизирано изображение на кон, която кореспондира със сребърни
и бронзови фибули, открити
при предишните проучвания
на крепостта; бронзова лъжица; два костни накрайника,
най-вероятно от жречески жезъл (каквито археологът намира за втори път на този обект
след 2007 г.); оловна тежест
от еднораменен кантар и една
бронзова коланна апликация.
Любопитство будят също
около 50 римски монети, датиращи от III век - сребърни и билонови антониниани, сребърни денарии, както и бронзови
монети, за повечето от които се
предполага, че са сечени в Сердика (дн. София) или в Улпия
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Пауталия (дн. Кюстендил).
Античните артефакти се допълват от много добре запазен
архитектурен детайл от каменен капител с орнаменти и изображение на човешко лице;
оловни тежести за риболов и
силно компрометиран бронзов
съд, използван по всяка вероятност за жертвоприношение.
През следващите три седмици, до края на октомври, на
обекта ще работи археологът

Георги Ганецовски, директор
на РИМ - Враца, който ще
продължи проучванията на
праисторическите пластове от
развитието на „Калето”.
Както и досега, археологическите разкопки се подпомагат
от Община Мездра, по чиято
инициатива през 2003 г. бе възобновено проучването на античната и средновековна крепост, съществувала в миналото
на левия бряг на река Искър.

ЦЕНА: 0,40 лв.

1 ноември - Ден на народните будители

ТЕ, АРИСТОКРАТИТЕ

Дълго не се решавах да пиша. Това, което бях чела във времето, ме бе превърнало в ценител на изящната словесност, бе
възпитало у мен уважение към твореца и страх от това, което
би излязло изпод моето скромно, неумело перо. Както и да е,
реших се.
Не можах да определя точния жанр, към който да отнеса своето повествование, оставям читателят да реши.
Хората, за които ще разкажа, вече са част от историята на нашия малък красив град. По-възрастните мездренчани ги познават, защото, буквално, са им сваляли шапка при среща, били са
техни ученици. Неведнъж, спомняйки си за тях, мислено са ги
почитали с поклон. Щастливата съдба и мен направи съпричастна към тези големи личности, които аз нарекох аристокрацията
на нашето скромно по размери, но не и по дух мездренско общество.
А сега ще сваля маската на тайнствеността и ще назова имената на моите герои. Те са нашите учители: Георги Тодоров, Теменужка Найденова, Петър Петров, Богдана Пенчева, Надежда Иринчева, Илинка Каменова, Киро Киров. От моите лели и
връстниците ми бях чувала училищни легенди за тези хора, но
срещата ми с тях отвори още една врата на познанието пред
мен, познанието за обикновеното и, в същото време, великото
у човека.
Младият учител, попадайки в училище, смята, че вече е намерил опорната точка и ще обърне света. Много бързо обаче
суровата действителност му показва грозното си лице. Бюрокрацията го затрупва с документация, учебни планове и програми, експерименти на невежи министерски чиновници и прочие.
Всичко това, със силата на лавина, затрупва мечтите за промяна, ново мислене, креативност. И когато пред него, изпълненият
със знания и енергия младеж, застане дилемата: „Да бъдеш или
да не бъдеш учител?”, ако има щастлива съдба, тя ще го срещне
с учители като тези, чиито имена споменах.
Точно така се случи с мен, аз бях озарена от щастливата съдба! През осемдесетте години на миналия век, в началото на моето учителстване, попаднах сред плеядата легендарни мездренски учители. Те постепенно се превърнаха в мои неформални
наставници. Ненатрапчиво, без назидание, без укор, а само с
поглед и тих глас, ме призоваваха да ги последвам. Моите аристократи. Те не бяха родени със сребърна лъжичка в устата, не
идваха от барокови дворци, но за мен те олицетворяваха класата, достойнството, великото у човека.
Когато майка ми узна, че ще работя в Гимназията, строго ме
предупреди да внимавам, да не се изложа, че там учител е един
голям човек, неин приятел от младежките години, много учен,
но и много земен човек. Това знаех за Георги Тодоров, преди
да прекрача прага на училището, вече като учител. По-късно го
виждах всяка сутрин да идва откъм Боденец със свитък книги
под ръка, висок, изправен, в изряден костюм. С неизменната си
широка усмивка и винаги на място пуснатата шеговита закачка
разчупваше сивото ежедневие. Сред учениците вървеше наистина като старобългарски граматик или възрожденски просветител, чиито слова имаха силата на библейски завет. На мен ми
приличаше на английски лорд от Викторианската епоха. Не, не
преувеличавам, неговите ученици все още са сред нас и могат
да потвърдят думите ми.
Като днес виждам пред очите си гордата осанка на учителката по български език и литература Теменужка Найденова. Леките премерени движения, красивите, добре съчетани дрехи и
бижута предизвикваха моята незлоблива завист. Спокойствие,
финес, очарование - това внушаваше тази жена, която в една
друга епоха, навярно, би била графиня.
От първия ден в Руската гимназия усетих закрила и уважение
в лицето на г-жа Илинка Каменова, тогава директор на училището. Не разбрах как успях да спечеля доверието й, но винаги
можех да разчитам на нейната помощ и закрила. Понякога, в
междучасието, с майчина грижа ме дръпваше настрана, за да
ми напомни, че вече съм учител и не трябва да тичам по коридора и да закъснявам за утринна гимнастика или за час. Същата
тази жена беше строг директор, добър организатор и въпреки заетостта, както обичаме да казваме днес, 24/7, тя беше винаги с
прическа и красиво облекло. Достойно носеше кралския жезъл.
Другият мой герой беше преподавателят по история, Петър
Петров. С незавидна външност, вече доста възрастен, той внушаваше респект. На събрания и съвети се озоваваше някъде
наблизо и винаги имаше по някоя мъдрост, много подходяща за
ситуацията. Той, възпитаникът на класическата гимназия и на
Софийския университет, нито веднъж не изтъкна, че притежава
дипломи от престижни училища, това си личеше от поведението
му. Той неусетно се превърна в мой наставник в живота, внушавайки ми, че умът е украшение на човека и че „Няма нужда да
викаш, ако има какво да кажеш - хората ще те слушат, дори да
шепнеш!”.
Никога няма да забравя Киро Киров с топлата усмивка под
мустак и присъщото му спокойствие и топлота: „Какво става,
моето момиче? Сега ще решим проблема, няма страшно!”. Благородството му беше всеизвестно.
Мога да разказвам до безкрай за хората, които ме научиха как
да минавам през живота тихо, без много шум, но да оставям
значима следа. Дано да съм успяла да предам моето усещане
за величието на тези хора, моите аристократи по душа и сърце.
Поклон!
Светла Кръстева
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Събития
12 октомври - празник на българската община

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
С Ден на отворените врати
Община Мездра и Общинският съвет отбелязаха съвместно празника на българската община - 12 октомври.
По този повод в сградата на
Общинската администрация
гостуваха средношколци от
СУ „Иван Вазов“, ПГ „Алеко Константинов“ и ПГ по
механизация на селското стопанство - гр. Мездра и от СУ
„Св. Климент Охридски“ - с.
Зверино, както и доброволци от клубовете „Приятели
на БМЧК“ в градските ОУ
„Христо Ботев“ и ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“. В рамките на инициативата те имаха
възможност да се запознаят
отблизо с работата на общинските служители и с дейността на местния парламент.
Честването на Деня на българската община уважиха
инж. Георги Давидков - кмет

кметската институция в община Мездра 1899-2020 г.“,
присъстващите бяха поздравени от инж. Георги Давид-

на община Мездра (1986-1990
г.), Нина Данколова - секретар
на Община Мездра (20002015 г.), Гергана Михалчева
- директор на секретариата
на Областния съвет на БЧК Враца, бивши и настоящи общински съветници.
След като изгледаха презентацията „Към историята на

ков, кмета на Мездра Иван
Аспарухов, председателя на
Общинския съвет Яна Нинова, Нина Данколова и инж.
Светлана Мицева - секретар
на Община Мездра.
„Убеден съм, че един ден
управлението на Община
Мездра ще е във ваши ръце,
каза в приветствието си към

младите хора Аспарухов. Сигурен съм, че това, което ще
ви оставим, ще бъде добра
основа за по-нататъшното
развитие на нашия град и община. Затова се учете, трудете се, попивайте от доброто и
бъдете готови да реализирате
вашите знания и потенциал в
полза на обществото. Разчитаме на вас!“
От името на председателя на
Националния съвет на Българския Червен кръст акад.
Христо Григоров Гергана

Михалчева връчи званието
„Отличник на БЧК“ на Христина Иванова - ръководител
на клубовете „Приятели на
БМЧК“ в ОУ „Христо Ботев“
и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, за активна червенокръстка дейност.
Средношколците получиха
подаръчни комплекти и посетиха кметския кабинет, където участваха в импровизирана
оперативка и зададоха на градоначалника въпроси, които
ги вълнуват.

„ПРОЕКТ СЕВЕРОЗАПАД“ С ПРЕСТИЖНА НАГРАДА
Фондация „Проект Северозапад“ беше отличена от Националното сдружение на общините в Република България
(НСОРБ) с награда „Партньор
на общините“ в категорията
„Средна община“. Това стана
на връчването на Годишните
награди на НСОРБ, което се
състоя на 12 октомври в столичната резиденция „Бояна“.
Фондацията е удостоена с
този приз за партньорството й
с Община Мездра при реализирането на социални проекти
през 2020 г. със значим принос
за местната общност. Номинацията е подадена от Община
Мездра и одобрена от Управителния съвет на Националното
сдружение на общините.
Община Мездра и Фондация
„Проект Северозапад“ работят съвместно вече повече от
5 години. Досега Фондацията
е осигурила финансиране на
съвместни проекти за над 250
000 лв., предимно в социалната сфера: услуги за възрастни
хора и лица с интелектуални
затруднения, трудотерапевтична арт работилница и патронажна кухня, която доставя
ежедневно храна на нуждаещи
се в 12 населени места от ре-

гиона.
Почетната грамота и плакет
бяха връчени на Яна Рупева,
директор на Фондация „Проект Северозапад“, от Златко
Живков - кмет на Монтана и
член на УС на НСОРБ, и от
Ивелина Василева - председател на Парламентарната комисия по околната среда и водите
в 44-ото Народно събрание, в
присъствието на кмета на Мездра Иван Аспарухов.
На същата церемония Община Мездра беше удостоена със
сертификат за присъждане на
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Европейски етикет за иновации и добро управление 20202022 г. Така Община Мездра си
тръгна с две отличия от Годишните награди 2020 на НСОРБ.
Освен „Партньор на общините“ в категориите голяма, сред-

на и малка община, на форума
бяха връчени награди за „Общински инвеститор“, „Принос
за развитие на местното самоуправление“ и „Гласът на общините“, както и специалната
награда „Протегната ръка“.
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Във връзка с установяване наличието на данни за нанесени значителни вреди на бюджета на Община Мездра, вследствие на неупражнен достатъчен контрол
върху работата на лица, на които е възложено управлението, разпореждането и отчитането на публични
средства, Общинският съвет (ОбС) възложи на кмета
на Мездра Иван Аспарухов да изпрати на Специализираната прокуратура за осъществяване на служебен и
финансов контрол следните документи:
• административните преписки по Годишния отчет
на изпълнението на Бюджета на Община Мездра за
2019 г.;
• административните преписки за налагане на финансови корекции на Община Мездра от Управляващите органи на Оперативните програми на Европейския съюз;
• одитните доклади на звеното за вътрешен одит при
Община Мездра, обхващащи мандат 2015-2019 г.
Това решение бе взето на септемврийската сесия на
местния парламент.
Преди него ОбС не прие Годишния отчет за изпълнението на Бюджета на Община Мездра за 2019 г.
На заседанието бяха утвърдени изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни и слети
паралелки за учебната 2020/2021 г. в ПГ по МСС - гр.
Мездра и в ОУ „Васил Кънчов“ - с. Моравица. За целта двете учебни заведения ще бъдат дофинансирани
от общинския бюджет съответно с 3 865,64 лв. и с 44
179,60 лв.
ОбС реши Община Мездра да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който да поеме
дългосрочен общински дълг за реализацията на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
една общинска сграда и в четири многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра“, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Максималният размер на
дълга е 192 640 лв., а срокът за неговото погасяване
- до 45 месеца, считано от датата на подписване на договора.
Местният парламент прекрати договора за управление, сключен между „Мездра-Автотранспорт-2003“
ЕООД и управителя на дружеството Методи Михов и
предложи да бъде назначен за вр. и. д. управител на
„Мездра-Автотранспорт-2003“ ЕООД и на „Транс-Авто-2015“ ЕООД инж. Божко Александров - мл. експерт
„Транспорт“ в ОбА, който да поеме и изпълнява временно функциите на досегашния управител до провеждането на конкурс, но не по-късно от края на 2020
г.
ОбС упълномощи кмета на община Мездра да подпише две записи на заповеди, платими на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на общо 435
521,32 лв., за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по договор и анекс към него
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020
г. за проект „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-и и VI-и участък, гр. Мездра”.
Съветниците решиха да бъде създадена временна
комисия за изработване на Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС - Мездра, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА.

Община Мездра напомня на данъчно задължените
лица, че съгласно Закона за местните данъци и такси на
31 октомври 2020 г. изтича крайният срок за плащане на:
• Данък върху недвижимите имоти;
• Такса битови отпадъци;
• Данък върху превозните средства;
• Патентен данък.
Задълженията могат да бъдат платени по един от следните начини:
• безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка „ДСК“ ЕАД - клон Мездра, IBAN
BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код
на вид плащане:
44 14 00 - патентен данък,
44 21 00 - данък върху недвижимите имоти,
44 23 00 - данък моторни превозни средства,
44 24 00 - такса битови отпадъци.
• на касите на Община Мездра в Центъра за информация и административни услуги на гражданите,
включиттелно чрез ПОС устройство,
• на касите на „Български пощи“ ЕАД,
• в офисите на „Изипей“ (Easypay) АД,
• в „Обединена българска банка“ (ОББ) АД,
• в Банка „ДСК“ ЕАД,
• в Кметствата по населени места.
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МИЛИЦА И ЙОЛО ОТНОВО СА СЛЕД ФАЛСТАРТ СТАБИЛИЗИРАНЕ
№ 1 СРЕД БЕГАЧИТЕ У НАС
Северозападна Трета лига

За втора поредна година
Милица Мирчева (Атлет Мездра) и нейният треньор
Йоло Николов (Орхание Ботевград) бяха определени за най-добрите атлети у
нас в бягания за 2020 г. Te
бяха наградени по време на
семинара „Аз и бягането синоними”, който се проведе в началото на октомври
в Кюстендил. Миналата
година Милица и Йоло отново станаха бегачи №1, а
през 2018 г. това отличие
получиха Митко Ценов и
Иво Балабанов (Атлет-Мз)
при мъжете, Мирчева (Атлет-Мз) и Маринела Нинева (Локомотив - Дряново)
при жените. Треньорът на
Ценов, Балабанов и Мирчева - Йоло Николов, тогава заслужи признанието за
най-добър сред специалистите в бяганията.
В края на февруари Милица финишира шеста на
полумаратонa в Неапол,
Италия, след което поради
пандемията от Covid-19 през
пролетта не стартира в други състезания. През юли тя
направи изключително силно бягане на 3000 м на Международния турнир „Пло-

вдив“ - 9:06.77 мин., нейно
лично постижение (PB) в
тази дисциплина на открито
и десети резултат във вечната ранглиста на България
при жените, a през август
спечели националната титла
на 5000 м, сребърен медал
на 1500 м и бронзов на Балканиадата по полумаратон
в Загреб, Хърватия. Междувременно записа четири
победи в шосейните и планински пробези в Дупница,
Бистрица, Луковит и Пазар-

джик от веригата „Рън България 2020“. Мирчева оглавява българските ранглисти
на 3000 м в зала (9:33.61
мин.), 3000 м (9:06.77 мин.),
5000 м (16:34.31 мин.) и в
полумаратона (1:11:43 ч.) на
открито.
Йоло Николов през тази
година спечели националните титли на 3000 м в зала
и на 5000 м на открито и стана вицешампион на 1500 м в
зала и на 3000 м стипълчейз.
Той завоюва бронзов медал

на 3000 м на Балканския
шампионат в зала в Истанбул, Турция, като подобри
своето лично постижение в
тази дисциплина (PB) с време 8:14.55 мин. Йоло победи и в планинското бягане в
Бистрица от веригата „Рън
България“. Йоло е начело
в ранглистите на 3000 м в
зала (8:14.55 мин.), 5000 м
(14:38.30 мин.), 2000 м с пр.
(5:44.9 мин.) и 3000 м стипълчейз (8:52.75 мин.) на
открито.

Кореспондентен шахмат

ЧЕТВЪРТА ШАМПИОНСКА
ТИТЛА ЗА ШК ЛОКОМОТИВ

С променлив успех се представя от началото на
сезона в Северозападната Трета лига подмладеният
тим на ОФК Локомотив (Мездра). В изминалите 11
кръга от първенството момчетата на треньора Николай Нинов записаха 4 победи, 2 равенства и 4 загуби, като имат и мач по-малко.
Локомотивци стартираха с домакинска загуба от
Павликени с 0:1, след което победиха на собствен
терен Академик (Свищов) с 2:1 (голмайстори: Петър
Димитров, Лионел Матадос). Последваха пет кръга
без пълен успех: поражение с 2:0 в Козлодуй от Първа атомна, две ремита - 1:1 у дома с ОФК Левски
2007 (Светослав Валериев) и 0:0 навън с ОФК Трявна, и две загуби - на собствен терен от Спартак (Плевен) с 1:2 (Браиан Стоянов) и като гости от Севлиево
с 2:1 (Мартин Михайлов).
Постепенно „железничарите“ стабилизираха своята игра и в последните три кръга постигнаха три
поредни победи - у дома срещу Етър II (Велико
Търново) с 1:0 (Матадос), навън срещу Локомотив
1927 (Дряново) с 0:4 (Лионел Матадос - 3, Модамед
Ал-Кармази) и на собствен терен срещу Вихър (Славяново) с 3:1 (Браиан Стоянов, Валдемар Стоянов,
Матадос).
Междувременно „червено-черните“ победиха с 5:4
Първа атомна (Козлодуй) в областния финал от турнира за Купата на Аматьорската футболна лига и се
класираха за следващия, зонален етап на надпревара. По две попадения в този мач вкараха Методи Янков и Гроздан Илиев, едно добави - Давид Стоянов.
В класирането, шест кръга преди края на есенния
полусезон, Локо (Мездра) заема 1о-о място с актив
от 14 точки и голова разлика 13:10. Лидер е Севлиево с 26 т.
В оставащите срещи от първия дял на шампионата
„железничарите“ приемат ОФК Бдин 1923 (Видин),
Пещера (Галата) и Ботев II (Враца), като същевременно излизат на Янтра (Полски Тръмбеш), Дреновец и Партизан (Червен бряг). Те имат и един отложен мач - гостуване на Левски 2020 (Лом), който ще
се играе в началото на декември или чак напролет.

Голмайсторът на отбора Лионел Матадос
Завърши XXI Държавно
отборно първенство по кореспондентен шахмат. В
шампионата, който се проведе през периода ноември
2019 - октомври 2020 г.,
взеха участие 4 шахматни
клуба от нашата страна.
Всеки от тях беше съставен
от по четирима състезатели,
които изиграха помежду си
общо 48 партии.
След изключително оспорвана надпревара шампион на България за четвърти
път в своята история стана
ШК Локомотив (Мездра).
Отборът игра в състав: IM
Александър Давидов, ССМ
Тошко Кирков - кап., ССЕ

Александър Парушев и
ССМ Данаил Димитров.
Мездренските
шахматисти оглавиха крайното
класиране с актив от 5 мач
точки. На второ място с 4
мач точки се нареди ШК
„Враца“, а на трето с 2 мач
точки - ШК „Мат” (Мездра)
в състав: IM Любомир Ценков (кап.), Ивайло Гаврилов, Мартин Коцев и Димитър Гаврийски. Четвърти с
1 мач точка е ШК „Ловеч”.
За оспорвания характер
на турнира говори фактът,
че всички 12 състезатели
на първите три дъски постигнаха абсолютно еднакъв резултат - по 3 точки,

и шампионската титла на
практика се реши на четвърта дъска. На нея найдобре се представи ССМ
Данаил Димитров (ШК
„Локомотив“), който събра
4,5 т. (3 победи и 3 ремита) и бе с решаващ принос
за титлата за своя отбор.
Непосредствено след него
завърши LGM Маргарита
Бочева (ШК „Враца”) с 4 т.,
а победата на Димитър Гаврийски (ШК „Мат“) в партията с Ваньо Иванов (ШК
„Ловеч”) позволи на отбора
му да заеме третото място.
Така ШК „Локомотив“
(Мездра) вече има най-много спечелени титли - чети-
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ри, в ДОП по кореспондентен шахмат. Мездренският
клуб е и единственият, който три години поред - 2018,
2019 и 2020 г., е шампион
на страната. Първата си републиканска титла „железничарите“ завоюваха през
2004 г.

В следващите дни рожденици са:
• Атанаска Христова, директор на ДГ „Слънчице“ - на
28 октомври,
• Димитър Първанов, бивш председател на ПК „Труд“
- на 28 октомври,
• Ирена Георгиева, директор на ДГ „Детелина“ - на 30
октомври,
• Светла Дамяновска, гл. експерт „Културно наследство и религиозни дейности“ в Община Мездра - на 31
октомври,
• Лили Николова, треньор по художествена гимнастика и председател на ЖКХГ„Анелия“ - на 1 ноември,
• Д-р Галя Тодорова, личен лекар - на 1 ноември,
• Петко Котларски, кореспондент на Радио „Видин“ на 1 ноември, 70 г.,
• Христо Йорданов - бизнесмен, на 1 ноември,
• Димитър Павлов, бивш ръководител на Археологически комплекс „Калето“ - на 5 ноември.

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 19 октомври в 10:00 ч.

e-mail: mezdra21vek@abv.bg
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Фолклорен фестивал

ОПЕРНА МУЗИКА И СТИХОВЕ
ВЪЗКРЕСИХА ДУХА НА МУЗИТЕ
За пръв път, откакто отвори
врати преди 7 години, Археологически комплекс „Калето“ бе огласен от оперна
музика и популярни романтични мелодии. Това се случи на Празника на поезията
и музиката, организиран от
Община Мездра и от Литературен клуб „Христо Ботев“

по повод 1 октомври - Ден на
поезията в България и Международен ден на музиката.
„Гвоздеят“ на програмата
бяха сценичните изяви на
оперната певица Маргарита
Дамянова, мецосопрано, която заслужи аплодисментите
на публиката с вдъхновените
си изпълнения на „Ария на

Силва“ от оперетата „Царицата на чардаша“ от Имре
Калман, „Ария на Джудита“
от едноименната оперета на
Франц Лехар и на неаполитански, мексикански, аржентински и италиански песни
- „Santa Lucia“ от Теодоро
Котрау, „Mamma“ от Сезар
Биксио, „Bésame mucho“ от
Консуело Веласкес, „Con te
partirò“ от Франческо Сартори, „Parla più piano“ на Джани Моранди, „Por una cabeza“
от Карлос Гардел и „O sole
mio“ от Едуардо ди Капуа.
За финал родената във Враца възпитаничка на НМА
„Проф. Панчо Владигеров“
изпълни на бис „Наздравица“ от операта „Травиата“ на
Джузепе Верди, получи много цветя и се снима за спомен
със своите почитатели.
На откритата сцена се изя-

виха също членове на Литературен клуб „Христо Ботев“
- Дарина Цветкова, Диана
Иванова, Надежда Нинова,
Павлина Русева, Рени Митева, Светла Дамяновска, Снежана Петрова, Тодорка Ва-

СВЕТЛА ДАМЯНОВСКА ПОДРЕДИ
„ЦВЕТЯ ОТ СВЕТЛИНА“
В навечерието на деня на покровителя на художниците - Св.
апостол Лука, главният експерт
„Културно наследство и религиозни дейности“ в Община
Мездра и уредник на Градската
художествена галерия Светла
Дамяновска подреди поредната
си самостоятелна изложба. Експозицията под наслов „Цветя
от светлина“ включва 35 живописвани хербарни пластики,
които пресъздават красотата на
природата, съчетана с полета на
въображението на авторката.
„2020 г. ще бъде запомнена
от всички нас като време на
притеснения, реална заплаха от
заразяване и тежко боледуване
и, в общи линии - не особено
лъчезарен период от живота,
каза при откриването на изложбата Светла Дамяновска. Колко
хубаво би било да видим най- Земя. Всички ние чакаме да иза не страха от живота. И докато което са уловени в картините
сетне „безоблачно небе след грее слънцето на спокойствиечакаме, аз реших да ви поднеса ми. За да стоплят очите ви и да
бурята”, но за жалост вирусната то, оптимизма и удоволствието, 35 късчета слънце, лъчите на огреят душите ви.
буря все още се вихри по цялата
Ето това означава в превод
заглавието на изложбата „Цветя от светлина” - цветя от мен.
А защо цветя? Защото цветята
са децата на слънцето. Ние можем да живеем известно време
и в мрак, но те бързо загиват.
Защото ние може да се храним
с надежди и самозаблуди, но те
се хранят само с истинска светлина.
За да не загине вярата в хубавия утрешен ден и за да се
потопите поне за кратко в едно
позитивно изживяване, откривам изложбата и ви благодаря,
че сте тук заради мен и моите
творби.“
Изложбата на Дамяновска
може да бъде разгледана всеки
делничен ден до края на месец
октомври във фоайето на втория етаж в сградата на Община
Мездра.

HTTPS://MEZDRA.BG

силева и Калин Топалски. Те
прочетоха поетични творби,
посветени на вълшебството
на любовта и на най-пъстрия,
сетивен и меланхолен сезон есента.
Така в хладната октомврий-

ска привечер музикално-поетичното соаре в античната
и средновековна крепост
обедини двете изкуства и
възкреси поне за час, далече
от суетата на катадневието,
духа на Ерато и на Евтерпа.

Антология “Ескус“

ТИШИНА
„Под гнездото на стълба нападали бели и черни пера.”
М. И.
Вчера старите щъркели пробваха за последно крилата
си,
дали ще издържат голямото есенно преселение.
Вчера младите щъркели пробваха за пръв път крилата
си,
дали ще могат да ги пренесат до земята отвъд Средиземно море.
Лястовиците изгладиха белите ризи и черните смокинги
и преди да поемат към празника с небесните топли
течения
за последно летяха над селото, викайки се пронизително,
а после заключиха празните си гнезда и потеглиха.
Тогава от крушата се отрони първото жълто листо
и в градината изгряха съзвездията на гергините,
вятърът внимателно измете перата, а най-красивото
забоде в разплетената сламена шапката на плашилото.
Лятото си завърза кецовете и стъпи на прашния път –
тръгна си, понесло в раничката звуци, спомени и аромати...
Вече нямаше песни, цвъркане и тракане с клюнове
и черно-бялата крава замислено преживяше тишината.
Светла Дамяновска
Ф о т о е с к и з
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